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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 204 /TB-SKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 25 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh
(Đợt 1 năm 2021)
Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh
về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình
Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 24/02/2021, Sở Khoa
học và Công nghệ (Sở KHCN) thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để
thông báo cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến được biết về kết quả họp Hội đồng
Sáng kiến tỉnh (Đợt 1/2021) như sau:
1. Kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho tác giả, đồng tác
giả là người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh
- Số sáng kiến được chấp thuận: 03.
- Số sáng kiến không được chấp thuận: 0.
(Chi tiết tại Phụ lục I, đính kèm).
2. Kết quả xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên
địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là “sáng kiến cấp tỉnh”)
2.1. Khối cơ quan cấp tỉnh
- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 02.
- Số giải pháp không được công nhận: 0.
(Chi tiết tại Phụ lục II, đính kèm).
2.2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 13.
- Số giải pháp không được công nhận: 16.
- Số giải pháp Hội đồng đề nghị để lại xem xét đợt sau, khi tác giả bổ sung, làm
rõ được nội dung và hiệu quả áp dụng sáng kiến: 03.
(Chi tiết tại Phụ lục III, đính kèm).
Đối với những sáng kiến đã được công nhận, đề nghị các tác giả, đồng tác giả
kiểm tra, rà soát kỹ lại các thông tin có liên quan, trường hợp có thay thổi, bổ sung so
với thông tin đã công bố thì kịp thời phản hồi về Sở KHCN trước ngày 04/03/2021.
Đối với những sáng kiến Hội đồng để lại yêu cầu bổ sung hồ sơ, Sở KHCN đề
nghị các tác giả, đồng tác giả bổ sung, hoàn thiện (theo mẫu Đơn tại Phụ lục II ban
hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, đính kèm) trước ngày 25/3/2021.
Quá thời hạn này mà các tác giả, đồng tác giả không bổ sung, hồ sơ không đủ điều
kiện thì Hội đồng Sáng kiến tỉnh sẽ xem xét đánh giá không đạt. Trường hợp các tác
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giả, đồng tác giả cần thêm thời gian để nghiên cứu, bổ sung hồ sơ thì phải làm đơn đề
nghị gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục IV, đính kèm) và gửi về Sở KHCN chậm nhất đến
ngày 15/3/2021 để có cơ sở xem xét.
Theo quy định tại Khoản 13 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày
21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến
trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kết quả và nội dung các sáng kiến được công nhận trong
đợt này sẽ được Sở KHCN đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình
Phước tại địa chỉ: https://binhphuoc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa
học và Công nghệ tại địa chỉ: http://skhcn.binhphuoc.gov.vn để các tổ chức, cá nhân
có liên quan thuận tiện theo dõi và phản hồi.
Sau khi kết thúc 05 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo này, nếu không có
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào phản đối kết quả nêu trên, Sở KHCN sẽ tham
mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Thông tin liên hệ và tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả nêu trên: Tổ Thư ký
Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh (Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý KHCN, Sở
Khoa học và Công nghệ) - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng
Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 887 511; Email:
qlkhcn.skhcn@binhphuoc.gov.vn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Lãnh đạo Sở;
- TV Hội đồng, Tổ Thư ký, Tổ chuyên môn;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các Sở: GD&ĐT, Tư pháp, TN&MT;
- UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố:
Đồng Xoài, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phú Riềng, Chơn
Thành, Hớn Quản, Bù Đăng;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng QLKHCN;
- Cổng TTĐT tỉnh Bình Phước;
- Cổng TTĐT Sở KHCN;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phụ lục I
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH PHƯỚC
ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN KẾT QUẢ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CẤP TỈNH
(Theo Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 24/02/2021)
Kỳ họp ngày 24 tháng 02 năm 2021
KẾT QUẢ
TÊN SÁNG KIẾN

STT

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

I

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ
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1) Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
2) Trần Văn Quân - Trưởng phòng Lý luận - Văn hoá - Lịch sử, Ban
Phương pháp tổ chức Cuộc thi về tìm hiểu Lịch sử
Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Đảng bộ tỉnh Bình Phước bằng hình thức trực tuyến
3) Đặng Quang Trung - Chuyên viên Phòng Lý luận - Văn hoá - Lịch
sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

II

SỞ TƯ PHÁP
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Biện pháp phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi 1) Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở;
con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình 2) Bùi Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Phòng Hành chính - Tư pháp;
Phước
3) Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tư pháp.

Số
phiếu
công
nhận

Kết luận

8

Đạt

8

Đạt

8

Đạt

GHI CHÚ

III SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

3

Cụ thể hoá danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 1) Lê Hoàng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyên Giám đốc Sở
ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường Tài nguyên và Môi trường;
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2) Thiều Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng Sở.

Số thành viên dự họp

8
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Phụ lục II
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIÉN TỈNH BÌNH PHƯỚC
ĐỐI VỚI SÁNG KIÉN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
KHỐI CÁC CƠ QuaN cấp TỉNh (ĐỢT 1 NAM 2021)
(Theo Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 24/02/2021)
Kỳ họp ngày 24 tháng 02 năm 2021

STT

I

TÊN SÁNG KIÉN

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KÉT QUẢ
NHẬN XÉT

Số phiếu
Kết luận
công nhận

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ
Đ â y là lầ n đ ầ u tiê n C u ộ c th i tìm h iể u L ịc h sử Đ ả n g b ộ tỉn h đ ư ợ c tổ c h ứ c b ằ n g
h ìn h th ứ c trự c tu y ế n . N h ó m tá c g iả đ ã th a m m ư u x â y d ự n g k ế h o ạ c h c h i tiế t
triể n k h a i C u ộ c th i b ả o đ ả m đ ú n g tiế n đ ộ , h iệ u q u ả ; x â y d ự n g n g â n h à n g c â u
h ỏ i - đ á p án ; p h â n c ô n g từ n g th à n h v iê n ra c â u h ỏ i ở từ n g lĩn h v ự c k h á c n h a u ;
tr ê n c ơ s ở n g â n h à n g c â u hỏ i, p h â n c ô n g th à n h v iê n x â y d ự n g b ộ c â u h ỏ i ch o
từ n g tu ầ n , đ ả m b ả o tín h c h ín h x á c , k h o a h ọ c, tín h lo g ic v à tín h h ệ th ố n g ;

1) H à A n h D ũ n g - T rư ở n g B a n T u y ê n g iá o T ỉn h uỷ.
1

P h ư ơ n g p h á p tổ c h ứ c C u ộ c th i v ề tìm h iể u L ịc h sử
Đ ả n g b ộ tỉn h B ìn h P h ư ớ c b ằ n g h ìn h th ứ c trự c tu y ế n

h ư ớ n g d ẫ n c á c b ư ớ c , c á c h th ứ c th a m g ia d ự th i; c á c h th ứ c tr ả lờ i th e o c ú p h á p

2 ) T rầ n V ă n Q u â n - T rư ở n g p h ò n g L ý lu ậ n - V ă n h o á - L ịc h sử,
B a n T u y ê n g iá o T ỉn h uỷ.
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3 ) Đ ặ n g Q u a n g T ru n g C h u y ê n v iê n P h ò n g L ý lu ậ n - V ă n h o á -

đ ú n g - h ợ p lệ; đ ặ t m ã đ ơ n v ị d ự th i c h o c á c đ ả n g b ộ trự c th u ộ c . C u ộ c th i đ ã
th u h ú t đ ô n g đ ảo , la n tỏ a sâ u rộ n g đ ế n c á c tầ n g lớ p N h â n d ân , m a n g lại n h iề u
h iệ u ứ n g tíc h c ự c . T rả i q u a 8 tu ầ n th i, C u ộ c th i đ ã th u h ú t tr ê n 1 .0 0 0 .0 0 0 lư ợ t

L ịc h sử , B a n T u y ê n g iá o T ỉn h uỷ.

n g ư ờ i tiế p c ậ n v à g ầ n 3 0 .0 0 0 n g à n lư ợ t n g ư ờ i tr ả lờ i đ ú n g đ á p á n th e o c ú
p h á p . Đ ặ c biệt, m ặ c d ù tro n g đ iề u k iệ n d ịc h b ệ n h C o v id 19, đ ư ờ n g tru y ề n
m ạ n g In te rn e t h ạ n ch ế, n h ấ t là c á c đ ồ n b iê n p h ò n g v ù n g sâ u v ù n g x a đ a n g
là m n h iệ m v ụ c h u y ê n m ô n n h ư n g c á c đ ơ n v ị đ ã có c á c h là m sá n g tạ o , th a m
g ia c u ộ c th i đ ạ t k ế t q u ả tố t. B a n T ổ c h ứ c C u ộ c th i đ ã tra o 8 8 g iả i c á n h â n v à
16 g iả i tậ p th ể v à 7 2 g iả i c á n h â n .

II

SỞ TƯ PHÁP
T rê n c ơ s ở k ế th ừ a c á c q u y đ ịn h h iệ n h à n h v à th a m k h ả o q u y c h ế c ủ a m ộ t số
tỉn h , th à n h p h ố k h á c có c ô n g tá c h ộ tịc h n ổ i b ậ t, n h ó m tá c g iả đ ã th a m m ư u
x â y d ự n g , trìn h U B N D tỉn h b a n h à n h Q u y c h ế p h ố i h ợ p liê n n g à n h v ề g iả i
q u y ế t v iệ c n u ô i c o n n u ô i c ó y ế u tố n ư ớ c n g o à i tr ê n đ ịa b à n tỉn h B ìn h P h ư ớ c
tạ i Q u y ế t đ ịn h số 2 3 8 5 /Q Đ -U B N D n g à y 2 5 /9 /2 0 2 0 v ớ i m ộ t số đ iể m m ớ i th ể
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B iệ n p h á p p h ố i h ợ p liê n n g à n h v ề g iả i q u y ế t v iệc

1) L ê T iế n H iế u - G iá m đ ố c Sở;

n u ô i c o n n u ô i c ó y ế u tố n ư ớ c n g o à i tr ê n đ ịa b à n

2 ) B ù i T h ị T h a n h T h u ỷ - T rư ở n g P h ò n g H à n h c h ín h - T ư p h á p ;

tỉn h B ìn h P h ư ớ c

3 ) L ê T ru n g H iế u - P h ó T rư ở n g P h ò n g H à n h c h ín h - T ư p h á p .

h iệ n ở m ộ t số n ộ i d u n g n h ư : R ú t n g ắ n th ờ i g ia n n iê m yết, rà so á t, p h ố i h ợ p
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x á c m in h ; q u y đ ịn h rõ th ẩ m q y u ề n c ủ a c á c c ơ q u a n liê n q u a n th e o từ n g nộ i
d u n g c ụ th ể . K ế t q u ả á p d ụ n g g iả i p h á p n à y đ ế n n a y c h ư a có h ồ s ơ n à o trễ
h ạ n . V iệ c n h ó m tá c g iả th a m m ư u U B N D tỉn h b a n h à n h Q u y c h ế n ê u trê n
g iú p c h o c á c c ơ q u a n , đ ơ n v ị liê n q u a n có c ơ s ở p h ố i h ợ p th ự c h iệ n n h iệ m v ụ
m ộ t c á c h đ ồ n g bộ, c h ặ t ch ẽ. S á n g k iế n n à y có ý n g h ĩa th ự c tiễ n tro n g c ô n g tá c
c ả i c á c h th ủ tụ c h à n h c h ín h v ề v iệ c g iả i q u y ế t c o n n u ô i có y ế u tố n ư ớ c n g o à i
tr ê n đ ịa b à n tỉn h .
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Phụ lục III
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH PHƯỚC
ĐỐI VỚI SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
KHỐI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (ĐỢT 1 NĂM 2021)
(Theo Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 24/02/2021)
Kỳ họp ngày 24 tháng 02 năm 2021
KẾT QUẢ
STT

I

1

2

TÊN SÁNG KIẾN

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Số
phiếu
công
nhận

GHI CHÚ
Kết luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trong các trường
Ninh Thị Thúy - Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo
PTDTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Biện pháp giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở Trường Dương Minh Châu - Nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT
PTDTNT THPT Bình Phước
THPT Bình Phước

0

Sở KH&CN đã có văn bản đề nghị tác giả mô tả làm rõ phương
pháp làm một số dụng cụ trong sinh hoạt văn hoá của người dân tộc
thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ngày 02/10/2020, tác giả đã có đơn xin
gia hạn bổ sung hồ sơ đến 27/11/2020. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa
nhận được hồ sơ bổ sung.
Không đạt
Qua tham khảo ý kiến chuyên gia trong Tổ Chuyên môn cho thấy,
tính hiệu quả khi áp dụng Biện pháp 1 và Biện pháp 2 tại một số
trường chưa rõ nét, còn chung chung, thiếu tính thuyết phục (chưa
có số liệu). Vì vậy không có cơ sở xem xét công nhận hiệu quả áp
dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
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Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa
dân tộc được tác giả sử dụng đa dạng như lồng ghép, tích hợp trong
nội dung bài giảng các môn học chính khóa; các tiết học ngoài giờ
lên lớp; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… giúp học sinh
không bị nhàm chán, đồng thời vẫn đảm bảo nội dung chương trình
chính khóa.
Qua áp dụng sáng kiến đã nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu
biết hơn của cán bộ, giáo viên, nhân viên về bản sắc văn hóa dân
tộc, qua đó giáo dục học sinh giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa
dân tộc trong nhà trường và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện cho học sinh, cụ thể: Trường PTDTNT THPT Bình
Phước trong các năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020 có tỷ lệ đỗ
tốt nghiệp 100%; điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp năm 2018 2019 xếp hạng 7/34 trường; năm học 2019 - 2020 xếp hạng thứ
6/34 trường; đạt giải nhất tại Ngày hội Văn hóa dân gian do Đoàn
Khối các cơ quan tỉnh tổ chức năm 2018.

Đạt

1

KẾT QUẢ
STT

3

4

5

6

TÊN SÁNG KIẾN

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Phương pháp giúp học sinh ở Trường Phổ thông DTNT THPT Bình
Phước tự nhận thức vấn đề và đưa ra các quyết định về môi trường Phạm Thế Nam - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT
thông qua việc thiết kế và tổ chức các hoạt động nghiên cứu đơn giản Bình Phước
gắn với trải nghiệm thực tiễn

Phương pháp nâng cao điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc Huỳnh Phi Thuần - Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT
gia môn Tiếng Anh tại Trường THPT Phú Riềng
Phú Riềng

Sử dụng phương trình đường thẳng và phương trình đường Elip để nâng Trần Danh Xuân - Tổ phó tổ Vật lý, Trường THPT chuyên
cao hiệu quả dạy học môn Vật lý
Quang Trung

Vận dụng sơ đồ tư duy từ phần mềm Mindmanager vào giảng dạy môn Phạm Văn Minh - Giáo viên Trường THPT chuyên Quang
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Trung

Số
phiếu
công
nhận

GHI CHÚ
Kết luận

Chưa xem xét

Hội đồng yêu cầu tác giả bổ sung làm rõ một số nội dung sau:
- Kế hoạch số 176b/KH-DTNT ngày 09/9/2019 và Kế hoạch số
278b/KH-DTNT ngày 16/9/2019 về kế hoạch thực hiện “Chương
trình giáo dục truyền thông và bảo vệ môi trường” trong các năm
học 2018 -2019 và 2018 - 2019 giống nhau về câu từ, kể cả nội
dung, chưa có sự kế thừa, đánh giá, điều chỉnh.
- Ba hoạt động mà tác giả đưa ra phải cung cấp được minh chứng
về việc có triển khai trong thực tế và kết quả cụ thể đạt được khi
thực hiện.

0

Đợt 2/2020 Hội đồng yêu cầu để lại làm rõ tính mới do giải pháp
tác giả đưa ra như một chuyên đề ôn tập dành cho học sinh thi
THPT quốc gia. Qua xem xét hồ sơ bổ sung và tham khảo kiến
Không đạt chuyên gia trong Tổ chuyên môn cho thấy, nội dung tác giả đưa ra
vẫn là những nội dung thường xuyên có tính phổ biến trong việc ôn
thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, đã được nhiều giáo viên vận
dụng, chưa có nhiều tính mới, hiệu quả chưa cao.

0

Nội dung giải pháp tác giả đưa ra là những nội dung cơ bản về
thuật toán trong dạy học Vật lí ở cấp trung học, khá nhiều giáo viên
Không đạt đã vận dụng vào dạy học môn Vật lí như ôn thi học sinh giỏi các
cấp, thi tuyển sinh. Do đó, giải pháp này chưa thể hiện rõ tính mới
trên địa bàn tỉnh.

0

Tác giả chưa nêu rõ được tính mới của giải pháp, chưa khắc phục
được nhược điểm của giải pháp đã biết và mới chỉ mang tính định
hướng. Nội dung sử dụng sơ đồ tư duy là phương pháp đổi mới dạy
học đã được Bộ giáo dục tập huấn đại trà cho tất cả các môn chứ
Không đạt
không riêng gì môn GDQP – AN và đã được nhiều giáo viên của
nhiều bộ môn vận dụng, điển hình như tác giả Trần Thị Thanh Thu
trường THCS & THPT Tân Tiến đạt cấp ngành môn GDQP & AN
năm học 2015 - 2016.
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Tổ chức dạy học bằng tiếng Anh cho bài 6: Axit Nuclêic - Sinh học 10

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Đỗ Vĩnh Lộc - Giáo viên Trường THPT TX Bình Long

Phát triển phẩm chất và năng lực cơ bản cho học sinh lớp chủ nhiệm Phan Thị Hồng Thơm - Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường THPT
thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT
Nguyễn Huệ

Số
phiếu
công
nhận

0

GHI CHÚ
Kết luận

Đợt 1/2020, Hội đồng đã để lại yêu cầu tác giả bổ sung hồ sơ để minh
hoạ việc áp dụng sáng kiến ở một vài bài khác và làm rõ mục tiêu bài
giảng giúp cho học sinh cần đạt được kiến thức cụ thể nào về tiếng Anh
(nội dung trọng tâm bài dạy) và cách thức tổ chức giảng dạy; đồng thời
xác định cụ ở trường chuyên, lớp chọn dạy phần nào và ở các trường,
lớp thấp hơn dạy ở phần nào thì mới có tính nhân rộng được. Qua xem
xét hồ sơ bổ sung và tham khảo ý kiến chuyên gia cho thấy, cùng với
việc thúc đẩy xu hướng giáo dục STEM, việc dạy học song ngữ cho các
môn tự nhiên (Toán, Lý, Hóa và Sinh) cho học sinh cấp 2 và cấp 3 đang
được ngành giáo dục rất quan tâm, khuyến khích. Tuy nhiên, tác giả chỉ
mới dừng lại ở việc dịch thuật 2 giáo án (bài 6 và bài 8-SGK Sinh 10) từ
tiếng Việt sang tiếng Anh.
Không đạt
Với tiết học 45 phút, học sinh chưa được trang bị các thuật ngữ và cụm
từ chuyên ngành từ giáo viên (ở đây tác giả có yêu cầu học sinh làm việc
theo nhóm, chuẩn bị nghĩa của chúng ở nhà). Đến lớp, giáo viên vừa dạy
môn Sinh học, vừa giới thiệu, dịch thuật các cụm từ này sang tiếng Anh.
Điều này không khả thi và không hiệu quả cho cả 2 lĩnh vực (Sinh học
và thuật ngữ chuyên ngành).
Nội dung sáng kiến chưa có sự kiểm chứng để so sánh hiệu quả khi áp
dụng sáng kiến so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so
với những giải pháp tương tự đã biết. Kết quả áp dụng chưa đáng tin cậy
do tác giả không thực hiện các công cụ như bảng hỏi, phỏng vấn, bài
kiểm tra đầu vào, bài kiểm tra sau khi áp dụng phương pháp được nêu
trong sáng kiến.

Chưa xem xét

Hội đồng yêu cầu tác giả bổ sung làm rõ một số nội dung sau:
- Nêu rõ nội dung nào do tác giả tự xây dựng, nội dung nào tham
khảo từ các tài liệu khác vì có một số nội dung Tổ Thư ký tra cứu
thấy trùng với mốt số bài viết đã đăng trên một số Website, điển
hình khi tác giả mô tả về đặc trưng và yêu cầu của hoạt động trải
nghiệm sáng tạo trùng với nội dung trong bài viết về hoạt động trải
nghiệm sáng tạo đăng trên Website Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự,
Bắc
Giang:
(http://cdbacgiang.edu.vn/3cms/?cmd=130&art=1484557495390&c
at=1391818265673).
- Về hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Tác giả cần
phân tích, làm rõ tính mới của các hoạt động này trong trường phổ
thông, tránh tình trạng trước đó đã có nhiều đơn vị triển khai thực
hiện (đặc biệt là các trò chơi trong tiết sinh hoạt lớp) mà tác giả chỉ
tham khảo, mô tả lại.
- Trên cơ sở làm rõ được những nội dung dung trên, đề nghị tác giả
trình bày lại Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đảm bảo đúng thể
thức và nội dung ngắn gọn, thể hiện rõ được tính mới và hiệu quả
áp dụng của giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
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1) Nguyễn Huy Phương - Giáo viên, trường THPT TX Bình
Thiết kế phần mềm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy Long
học Giáo dục công dân 12 - Trung học phổ thông
2) Phạm Thị Thủy Hoa - Giáo viên, trường THPT TX Bình
Long

Nâng cao hiệu quả học tập lý thuyết môn giáo dục quốc phòng - An ninh
cho học sinh khối 11 trường THPT Nguyễn Du bằng phương pháp thảo Phan Thị Tâm - Tổ phó, Trường THPT Nguyễn Du
luận nhóm

Phương pháp giải quyết bài tập chuỗi phản ứng và tìm cấu trúc chất hữu Nguyễn Đỗ Trọng Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT
cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học
chuyên Quang Trung

Số
phiếu
công
nhận

8

8

8

GHI CHÚ
Kết luận

Đạt

Nhóm tác giả đã cung cấp một giải pháp có tính khả thi và mang lại
hiệu quả trong quản lý tự học của học sinh ở môn GDCD. Phần
mềm đã được nhóm tác giả triển khai tại trường cũng như khuyến
khích đồng nghiệp ở các trường khác áp dụng thử và được ghi
nhận, đánh giá cao. Phụ huynh và học sinh cũng tương tác rất tốt
khi sử dụng phần mềm. Như vậy, khi sử dụng phần mềm trong bồi
dưỡng, quản lí tự học GDCD đã đảm bảo nguyên tắc giáo dục có
sự tương tác thường xuyên giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
Qua kiểm tra, xác minh thực tế cho thấy, nhóm tác giả đã chạy thử
và thuyết trình được các tính năng và phương pháp xây dựng phần
mềm đúng như hồ sơ đã kê khai; có sự tương tác với phụ huynh và
học sinh qua Zalo, email để thông báo kết quả. Do một tuần chỉ có
1 tiết dạy GDCD nên việc xây dựng công cụ hỗ trợ học sinh tự học
mọi lúc, mọi nơi là cần thiết, và khuyến khích áp dụng trong tình
hình học sinh phải nghỉ học dài ngày phòng chống dịch bệnh Covid19 như vừa qua.
Sáng kiến này khi được áp dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng
giảng dạy môn GDCD.

Đạt

Sáng kiến đã khắc phục được một số vấn đề bất cập theo phương
pháp dạy học truyền thống trong chương trình Sách giáo khoa. Giải
pháp đưa ra dễ vận dụng, cải thiện điều kiện làm việc cho giáo
viên. Sau khi áp dụng tại trường thì sáng kiến đã chứng minh được
tính hiệu quả và có thể áp dụng, nhân rộng đối với môn GDQP &
AN cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Đạt

Sáng kiến thể hiện tính mới. Nội dung của sáng kiến là giúp học
sinh có phương pháp giải quyết bài tập chuỗi phản ứng và tìm cấu
trúc chất hữu cơ. Hai loại bài tập này chỉ khác nhau về hình thức
trình bày nhưng bản chất giải quyết vấn đề thực ra là một. Điểm
nhấn của phương pháp là sử dụng những kiến thức rất cơ bản như
độ bất bảo hòa, định luật bảo toàn nguyên tố kết hợp đặc điểm phản
ứng hữu cơ để giải quyết vấn đề. Nội dung sáng kiến đã có sự kiểm
chứng để so sánh hiệu quả khi áp dụng sáng kiến so với trường hợp
không áp dụng giải pháp đó, kết quả đã thể hiện rõ trong các kỳ thi
HSG Quốc gia trong những năm qua.
Do đó, đây là những nội dung đã được chính tác giả nghiên cứu và
đã thể hiện dược những kết quả cao trong quá trình giảng dạy, có
thể áp dụng cho giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh
giỏi phần hóa học hữu cơ trên địa bàn tỉnh để tham khảo và áp
dụng.
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12

Phương pháp giúp học sinh đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 học tốt Nguyễn Văn Thoa - Tổ phó, Trường THPT chuyên Quang
chuyên đề liên kết hóa học
Trung

8

Đạt

Phương pháp mà tác giả cải tiến thể hiện tính mới, sáng tạo so với
trước đây như hướng dẫn học sinh làm sơ đồ tư duy để xâu chuỗi
các mảng kiến thức nền; sử dụng các hình ảnh, video, mô hình, clip
sinh động để học sinh có thể hình dung được vấn đề rõ ràng hơn từ
đó hiểu sâu hơn; hệ thống các bài tập theo dạng, đi từ thấp đến cao,
phân loại theo đối tượng học sinh để vừa có thể cung cấp được cho
học sinh những kiến thức cơ bản nhất, nhưng cũng cung cấp kiến
thức chuyên sâu cho học sinh giỏi. Đặc biệt, tác giả đã cho học sinh
làm quen với các thuật ngữ tiếng Anh trong Hóa học, tập cho học
sinh thói quen đọc và tự học qua các tài liệu bằng tiếng Anh. Đây
cũng là một yêu cầu phù hợp với xu thế giáo dục hiện nay, đồng
thời phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Phước đang triển khai
thực hiện dạy học song ngữ các môn khoa học tự nhiên ở các
trường THPT. Sáng kiến đã áp dụng có hiệu quả qua nhiều năm
trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường THPT chuyên
Quang Trung giúp thí sinh đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn
học sinh giỏi cấp tỉnh, cuộc thi Olympic 30/4 hàng năm và thi chọn
học sinh giỏi cấp quốc gia.

13

1) Trần Danh Xuân - Tổ phó Trường THPT chuyên Quang
Phát huy tư duy sáng tạo của học sinh thông qua việc phân tích các bài Trung;
toán liên quan đến khí thực và sự chuyển pha
2) Nguyễn Thanh Hiền - Giáo viên Trường THPT chuyên
Quang Trung

Chưa xem xét

Hội đồng yêu cầu tác giả bổ sung làm rõ nội dung các bài toán theo
tiêu đề và phân tích, làm rõ đối tượng áp dụng sáng kiến để chứng
minh cho khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến.

Đạt

Tác giả đã ứng dụng các công thức hàm Excel nhằm đơn giản hóa
mọi thao tác thực hiện, giúp nhân viên thư viện dù không có
chuyên môn về Thư viện hoặc không thành thạo công nghệ thông
tin vẫn sử dụng dễ dàng. Sáng kiến giúp tiết kiệm thời gian, công
sức cho nhân viên phân loại sách do không cần phải lật cuốn
Khung phân loại để tra từng ký hiệu cho tài liệu. Cán bộ thư viện
chỉ cần nhập từ khóa cần tìm trên tiện ích, hệ thống sẽ cho ra kết
quả mong muốn một cách nhanh chóng.
Sáng kiến này có thể áp dụng tại các thư viện trường học trong toàn
tỉnh; sử dụng online; có thể chia sẻ bằng nhiều hình thức như:
email, website, mạng xã hội; hỗ trợ truy cập mọi lúc, mọi nơi
không phụ thuộc vào không gian, thời gian.

Đạt

Sáng kiến có cải tiến, sáng tạo: Quyên góp sách đạt kết quả cao, tổ
chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày,
triển lãm, ngoại khóa,… để thu hút bạn đọc. Kết quả áp dụng cho
thấy sáng kiến có khả thi và mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được
chi phí khá lớn trong việc bổ sung sách cho thư viện nhà trường
(200.000.000 dồng). Sáng kiến có thể áp dụng cho các các thư viện
trường học khác trên địa bàn tỉnh.

14

15

Khung phân loại 19 lớp điện tử thư viện trường học

Nguyễn Thị Nguyệt Nga - Thư viện, THPT Đồng Xoài

Phương pháp xây dựng Thư viện đạt chuẩn và hướng tới Thư viện tiên
Trần Thị Kim Chi - Thư viện, THPT Phước Bình
tiến Ttrường THPT Phước Bình

8

8
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Giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc cho học sinh Trường PTDTNT
THPT Bình Phước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đồng bào Dương Minh Châu - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT
Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và Bình Phước

Số
phiếu
công
nhận

0

các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt"

17

Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở Trường PTDTNT THPT Phạm Thế Nam - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT
Bình Phước
Bình Phước

II

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

18

Võ Thị Thuyên - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình, thành
Biện pháp giúp những học sinh còn rụt rè, nhút nhát biết chia sẻ và tự tin
phố Đồng Xoài
hơn trong học tập

0

0

GHI CHÚ
Kết luận

Giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ và mục tiêu của
ngành giáo dục và đào tạo phải đạt được. Các bước tác giả đã áp
dụng là nhiệm vụ của các nhà trường, của Hiệu trưởng trong quy
trình tổ chức thực hiện một kế hoạch hay một công việc. Để thực
hiện thành công một kế hoạch phải có sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp
ủy, ban giám hiệu, sự phối hợp giữa các lực lượng trong nhà
trường, trong khi đó tác giả chưa nêu được vai trò chỉ đạo của cấp
ủy. Mặt khác, giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc không chỉ lồng
Không đạt
ghép trong các môn khoa học xã hội mà ở tất cả các môn học, các
hoạt động giáo dục, đặc biệt đối với học sinh trường nội trú là giáo
dục giáo dục trong sinh hoạt hàng ngày, ăn ở nội trú.
Minh chứng mà tác giả đề cập chưa phản ánh đầy đủ nội dung của
sáng kiến, cụ thể chưa thể hiện: học sinh có phân biệt đối xử giữa
các dân tộc hay không? Có giúp đỡ nhau cùng tiến bộ? Chưa rõ kết
quả học tập và rèn luyện của các em thuộc nhóm dân tộc như
S'tiêng, Khmer như thế nào sau 03 năm học tại nhà trường.
Các bước tác giả đã áp dụng là một trong các nhiệm vụ của các nhà
trường phải thực hiện. Trường PTDTNT là trường chuyên biệt là
đào tạo nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số cho tỉnh nhà, tuy
nhiên các bước mà tác giả đưa ra để xây dựng văn hóa ứng xử ở
Không đạt trường PT DTNT THPT Bình Phước chưa có sự khác biệt so với
trường THPT khác; đồng thời chưa thể hiện tính sáng tạo, tính đặc
thù đối với trường dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do
minh chứng về tính hiệu quả khi áp dụng chưa rõ nét, đồng thời
các bước thực hiện còn quá chung chung, chưa thật sự nổi bật nên
chưa có cơ sở để nhân rộng.
Phần lớn là những nội dung cơ bản trong quá trình dạy học và thực
hiện nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp đã được nhiều
giáo viên vận dụng trong quá trình công tác.
Đối với việc tạo phần thưởng cho các em là những chiếc “huy
Không đạt chương bin bin” có sự khác biệt trong cách trao phần thưởng nhằm
khuyến khích học sinh. Tuy nhiên, cách gọi tên phần thưởng, cách
tạo ra sản phẩm phần thưởng chưa mang tính thẩm mĩ (học sinh
được nhận thưởng là gói bim bim được treo vào dây và đeo trước
ngực là không có tính thẩm mĩ).

6

KẾT QUẢ
TÊN SÁNG KIẾN

STT

19

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Thiết kế và sử dụng thí nghiệm tạo ra dòng điện nhàm phát huy tính tích Trần Thị Hạnh - Giáo viên trường THCS Tân Phú, thành phố
cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh lớp 9
Đồng Xoài

Số
phiếu
công
nhận

8

GHI CHÚ
Kết luận

Đạt

Sáng kiến có nhiều tính mới; đã làm và hướng dẫn học sinh (nhóm
học sinh) tự tạo ra được những nguồn điện và dòng điện từ những
thực phẩm rau, củ quả trong đời sống, đồng thời nêu bật được bản
chất của vấn đề về nguyên tắc tạo ra một nguồn điện hóa học. Sáng
kiến còn mở rộng sang các trường hợp mắc các nguồn điện, sử
dụng những nguồn điện có sẵn tạo thành những bộ nguồn để có
hiệu điện thế và có công suất theo yêu cầu. Sáng kiến có hiệu quả
cao trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, qua nhiệm vụ được
giao, học sinh có thể phát hiện vấn đề, tìm hiểu và phản biện lẫn
nhau và đem kiến thức thu nhận được để vận dụng vào thực tiễn
cuộc sống; khích lệ, động viên, cổ vũ các giáo viên trong việc thay
đổi phương pháp, tiếp cận hướng STEMP trong môn Vật lý, một
môn khoa học rất gần gũi với đời sống. Sáng kiến sẽ rất hiệu quả
khi áp dụng ngay vào trong các tiết dạy phần dòng điện cho các lớp
7 và 9 của THCS và lớp 11 của THPT.

III HUYỆN ĐỒNG PHÚ

20

Thiết kế trò chơi phát triển tư duy cho trẻ 3-5 tuổi

IV

HUYỆN LỘC NINH

21

1) Lưu Thị Thắm - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Tiến;
2) Hoàng Thị Bình - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Tiến.

Mô hình phân loại rác thải sinh hoạt áp dụng trong hoạt động giáo dục Nguyễn Thị Minh Thảo - Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa
kỹ năng, hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non
Phượng, huyện Lộc Ninh

0

Nội dung của 3 trò chơi mà nhóm tác giả thiết kế chưa phân tích và
làm rõ được những thao tác tư duy nào được phát triển thông qua
các trò chơi. Về bản chất, các trò chơi này là hình thức khác của 1
số các trò chơi khác tương tự mà các giáo viên mầm non khác đều
đã từng biết và tổ chức, chưa có tính mới và tính đặc sắc, khác biệt,
Không đạt chưa làm nổi bật nhiệm vụ phát triển tư duy cho trẻ. Số lượng trò
chơi thiết kế còn ít và quy mô thiết kế đơn giản, chưa phù hợp để
áp dụng toàn tỉnh.
Kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng các trò chơi còn mang tính chủ
quan, định tính chưa có sự đối chứng để so sánh hiệu quả khi áp
dụng sáng kiến.

0

Mô hình khá đơn giản, chưa rõ tính mới do đây là những công
đoạn, thao tác đã được nhiều nơi, nhiều người thực hiện. Kết quả
đánh giá hiệu quả áp dụng các trò chơi còn mang tính chủ quan,
định tính chưa có sự đối chứng để so sánh hiệu quả khi áp dụng
sáng kiến. Tác giả chưa phân tích được cụ thể hiệu quả việc sử
Không đạt
dụng mô hình phân loại rác này vào một số giờ học cụ thể về thời
điểm sử dụng, cách sử dụng…nên hiệu quả chưa được minh chứng
thuyết phục như mục tiêu mà tác giả đã xác định. Do đó, giải pháp
này chưa đảm bảo tính mới, tính hiệu quả để có thể áp dụng rộng
rãi. Chỉ có thể áp dụng tại đơn vị công tác của tác giả.

7

KẾT QUẢ
TÊN SÁNG KIẾN

STT

22

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Phương pháp thiết kế và sử dụng bảng tuyên truyền đa năng phục vụ cho Lưu Thị Thu Hiền - Giáo viên Trường Mẫu giáo Lộc Hưng,
công tác truyền thông - giáo dục trong trường mầm non
huyện Lộc Ninh

23

Sử dụng tấm thảm xốp cho trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh", "Nhảy ô Trịnh Trung Hoà - Giáo viên Trường Tiểu học Lộc Điền A,
tiến sức" và "Qua đường lội" hoạt động giáo dục thể chất lớp 1, lớp 2
huyện Lộc Ninh

V

HUYỆN PHÚ RIỀNG

24

Phương pháp giúp tiết học pháp luật thêm sinh động trong môn Giáo dục Vũ Đức Trọng - Giáo viên Trường TH&THCS Trần Phú,
công dân ở Trường TH&THCS Trần Phú
huyện Phú Riềng

25

Cách lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường trong
Trần Thị Lan - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, huyện
bài: “Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh GDCD lớp 8 và tiết hoạt
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
động ngoại khóa GDCD 8” trong giai đoạn hiện nay

Số
phiếu
công
nhận

8

8

0

0

GHI CHÚ
Kết luận

Đạt

Theo đánh giá của chuyên gia, tác giả đã cải tiến bảng tuyên truyền
từ nhiều loại bảng với nhiều nội dung riêng lẻ, chiếm nhiều diện
tích trên sân trường thành 1 bảng tuyên truyền đa năng phục vụ tốt
cho công tác truyền thông – giáo dục trong nhà trường. Đây là bảng
tuyên truyền có tính mới, sáng tạo và có tác dụng tốt trong công tác
tuyên truyền trong trường mầm non.
Qua xác minh thực tế cho thấy, Bảng tuyên truyền được thiết kế
đúng theo sáng kiến của tác giả, có sự sáng tạo và đa dạng về hình
thức thể hiện. Bảng dược đặt gần ngay cổng trường và phòng bảo
vệ nên dễ thu hút phụ huynh và dễ quản lý.
Tên sáng kiến đã dược tác giả điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với
bản chất sáng kiến

Đạt

Trên cơ sở kinh nghiệm công tác, tác giả đã đưa ra được cách làm
hiệu quả là dùng tấm thảm xốp cắt từng ô, ghép lại để sử dụng cho
các trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”, Nhảy ô tiếp sức” và “Qua
đường lầy lội” hoạt động giáo dục thể chất lớp 1, 2. Cách làm này
đặc biệt hiệu quả đối với những trường chưa có sân sân bê tông,
học sinh phải tập luyện ở sân đất, sân cỏ, giáo viên không thể dùng
phấn hoặc sơn kẻ các ô được. Việc sử dụng tấm thảm xốp cắt từng
ô, ghép lại để sử dụng cho các trò chơi cũng tạo điều kiện thuận lợi
cho giáo viên có thể di chuyển và tổ chức trò chơi ở nhiều vị trí
khác nhau, tạo không gian thoáng, mát mẻ cho học sinh tập luyện.
Việc áp dụng sáng kiến đã mang lại hiệu quả cao, giúp học sinh
thích thú khi tham gia các trò chơi và có thể sử dụng ở nhiều vị trí
khác nhau, giúp giáo viên thuận lợi khi tổ chức các trò chơi, dạy
học.
Tuy nhiên cần lưu ý tác giả: Đối với trò chơi “Qua đường lầy lội”,
không nên đặt các ô hình tròn, hình vuông trên nền gạch, hoặc sân
bê tông láng vì dễ gây trơn trượt, mất ăn toàn trong quá trình học
sinh vui chơi, tập luyện.

Giải pháp tác giả đưa ra đã được GV giảng dạy bộ môn này sử
dụng nhiều trong hoạt động giảng dạy, chưa thể hiện được cách
Không đạt
làm mới của tác giả. Giải pháp đưa ra còn chung chung, sơ sài, chỉ
mang tính đề xuất.
Tác giả đã trình bày giáo án giáo dục kĩ năng phòng chống bạo lực
học đường trong hai bài: “Xây dựng tình bạn trong sáng, lành
mạnh” - GDCD 8 và tiết ngoại khóa trong chương trình GDCD 8.
Không đạt Tuy nhiên giải pháp tác giả đưa ra đã được nhiều giáo viên thực
hiện trong quá trình giảng dạy của mình. Tác giả chưa đưa ra được
những đóng góp mới của riêng mình để nâng cao hơn nữa chất
lượng giảng dạy.
8

KẾT QUẢ
TÊN SÁNG KIẾN

STT

TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

26

Sáng kiến luyện cho học sinh phát âm chính xác và làm bài tập ngữ âm Vũ Tuyết Ngân - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du
(phonetics) đạt kết quả cao của môn Tiếng Anh lớp 7

VI

HUYỆN CHƠN THÀNH

27

28

29

Sử dụng tấm cao su xốp làm sản phẩm dạy thực hành đánh các bài trống
Lê Quốc Quang - Giáo viên Trường THCS Minh Lập
Đội thiểu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục kỹ năng sống và
Nguyễn Thị Thu Hải - Giáo viên Trường THCS Minh Lập
giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 qua môn Sinh học

Tận dụng nguyên vật liệu tái chế làm xe đẩy rác cho trẻ trong trường 1. Lê Thị Xuân - Giáo viên Trường mầm non Sao Mai
mầm non
2. Vũ Thị Bích Phượng - Giáo viên Trường mầm non Sao Mai

Số
phiếu
công
nhận

GHI CHÚ
Kết luận

0

Tên sáng kiến đặt chưa đúng theo quy định. Cách tác giả đưa vào
Không đạt cách đọc bảng chữ cái để dạy phát âm là chưa đúng, thiếu cơ sở
khoa học, chưa dựa trên lý thuyết chuẩn về dạy phát âm.

8

Tác giả đã có sự tìm tòi và sáng tạo trong việc khắc phục hiện
tượng thiếu dụng cụ để thực hành các bài trống Đội đó là cắt, dán
các miếng xốp để học sinh được thực hành. Ap dụng sáng kiến đã
giải quyết được việc thiếu kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất trong
phục vụ dạy và học của nhà trường, cụ thể ở đây là thiếu kinh phí
mua sắm trống đội để thực hành. Dùng miếng cao su xốp để thực
hành các bài trống đội sẽ làm giảm tiếng ồn, tránh ảnh hưởng tới
xung quanh, tiết kiệm được kinh phí. Sáng kiến có thể áp dụng cho
các nhà trường trên địa bàn tỉnh nhất là các địa phương còn hạn
chế về kinh phí.

Đạt

0

Đây là giải pháp đã được sử dụng nhiều trong các hoạt động dạy
học theo dự án, dạy học theo chủ đề. Các giải pháp đều chỉ nói
chung chung, chưa nó nội dung cụ thể. Tác giả chưa nêu được khả
Không đạt
năng áp dụng của sáng kiến. Chưa có minh chứng về hiệu quả thu
được. Do đó chưa có cơ sở xem xét công nhận hiệu quả áp dụng và
phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

8

Sáng kiến thể hiện được chuyên đề chuyên môn phù hợp với ngành
học Mầm non (Bảo vệ môi trường), thấy được việc làm nhỏ, ý
nghĩa lớn của trẻ Mầm non. Thông qua sáng kiến truyền tải thông
điệp “Cùng chung tay bảo vệ môi trường sống”. Sáng kiến này có
tính mới, tận dụng các nguyên vật liệu phế thải để chế tạo thành
các xe thu gom rác. Đồng thời kích thích trẻ tham gia các hoạt
động bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp.
Qua kiểm tra, xác minh thực tế, nhóm tác giả đã chế tạo được 4 mô
hình xe đẩy rác phù hợp với nhiều lứa tuổi trẻ trong trường mầm
non. Nhà trường đã áp dụng sáng kiến để lồng ghép trong nhiều
hoạt động chung để kích thích trẻ tham gia thu dọn rác, biết cách
phân loại rác đơn giản. Nhóm tác giả đã xây dựng được một số
giáo án cụ thể áp dụng sáng kiến này nên có thể triển khai nhân
rộng cho các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn tỉnh.

Đạt

VII HUYỆN HỚN QUẢN
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Công tác kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học
Đoàn Quốc Việt - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
cơ sở
huyện Hớn Quản

0

Giải pháp tác giả đưa ra chưa thể hiện rõ tính mới do đây là hoạt
Không đạt động rất cơ bản, thường xuyên và bắt buộc của người làm công tác
quản lý như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS.
9

KẾT QUẢ
TÊN SÁNG KIẾN

STT
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TÁC GIẢ, CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1. Ngô Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Tâm,
Phương pháp chế tạo và sử dụng xe cân bằng 4 bánh trong hoạt động huyện Hớn Quản
phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non
2. Phan Thị Yến - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh
Tâm, huyện Hớn Quản

Số
phiếu
công
nhận

8

GHI CHÚ
Kết luận

Đạt

Tác giả đã dùng các nguyên vật liệu dễ tìm, để sáng tạo ra xe cân
bằng 4 bánh trong hoạt động phát triển vận động. Xe dễ sử dụng,
có độ bền cao, an toàn cho trẻ khi sử dụng. Giá thành làm một
chiếc xe theo sáng kiến này tương đối rẻ, giúp nhà trường tiết kiệm
chi phí so với việc đầu tư mua xe đồ chơi mới ngoài thị trường.
Qua xác minh thực tế, nhóm tác giả đã chế tạo và đưa vào sử dụng
08 chiếc xe theo sáng kiến này, có giáo án minh chứng cho các
hoạt động giáo dục áp dụng theo sáng kiến.
Sáng kiến này sử dụng được trong nhiều hoạt động giáo dục trẻ
như: hoạt động chơi tự do, chơi vận động có chủ đích, hoạt động
phát triển thể chất cho trẻ. Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động ráp
và chơi với xe. Xe di chuyển nhờ lực tác động của trẻ, do vậy trẻ có
thể tăng cường sức khỏe khi chơi. Khi chơi xe này trẻ vừa phát
triển được thị giác, xúc giác và vận động toàn thân vì trẻ phải phối
hợp nhịp nhàng, kỹ năng của trẻ cũng được rèn luyện. Khi di
chuyển xe trẻ tập được cách xử lý tình huống gặp phải khi vui chơi,
giúp bé linh hoạt hơn.
Sáng kiến có thể áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa
bàn tỉnh thực hiện.

VIII HUYỆN BÙ ĐĂNG
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Tổ chức linh hoạt một số hình thức giáo dục lòng biết ơn cho học sinh Phạm Thị Bích Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan
Trường THCS Phan Bội Châu
Bội Châu, huyện Bù Đăng

Số thành viên dự họp

0

Tổ thư ký nhận thấy sáng kiến trình bày chưa rõ sự khác biệt giữa
hình thức giáo dục cũ và hình thức giáo dục lòng biết ơn theo sáng
kiến này. Tổ Thư ký đã chuyển lấy ý kiến chuyên gia trong Tổ
Chuyên môn để tư vấn, đánh giá rõ hơn. Theo đó, tính mới chưa
được thể hiện rõ do các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, hoạt động
Không đạt trải nghiệm đã được triển khai sâu, rộng trong các nhà trường. Giáo
dục lòng biết ơn cũng là một trong những nội dung trên và được
các đơn vị triển khai. Tác giả chưa đưa ra được những điểm mới,
các giải pháp cụ thể mà chỉ nhắc lại lý thuyết hoặc giới thiệu về các
hoạt động như nói chuyện về lòng biết ơn, thực hành nghi lễ biết
ơn, làm bài tập về biết ơn...

8

10
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Phụ lục IV
(Kèm theo Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ
về kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh (Đợt 1 năm 2021))
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Kính gửi:
- Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước;
- Sở Khoa học và Công nghệ.
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
Số
TT

Họ và
tên

Ngày
tháng
năm
sinh

Nơi công tác
(hoặc nơi
thường trú)

Chức
danh

Trình độ
chuyên
môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào
việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng
tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) của sáng kiến1: ……………………………………
Được ……………2 đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng
trên địa bàn tỉnh (sáng kiến cấp tỉnh) tại Công văn/Tờ trình số…. ngày… tháng … năm…
Theo Thông báo số … ngày … tháng 02 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
về kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đợt 1 năm 2021, trong đó có yêu cầu
tôi (chúng tôi) hoàn thiện lại nội dung sáng kiến và hồ sơ có liên quan. Tuy nhiên, qua
xem xét yêu cầu của Hội đồng Sáng kiến tỉnh, tôi (chúng tôi) cần thêm thời gian để
nghiên cứu, bổ sung hồ sơ.
Vì vậy, tôi (chúng tôi) làm Đơn này kính gửi Hội đồng Sáng kiến tỉnh (thông qua
Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét chấp thuận cho tôi (chúng tôi) gia hạn bổ sung hồ sơ
tới ngày … tháng … năm …
Thông tin liên hệ của tác giả (đồng tác giả): …3
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng... năm .........
Người nộp đơn
(Tác giả/Đồng tác giả Ký và ghi rõ họ tên)
1

Tên của sáng kiến.
Tên cơ quan đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
3
Ghi rõ họ tên, số điện thoại và email của người nộp đơn.
2

MẪU ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN YÊU CẦU
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN YÊU CẦU
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng tỉnh
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
Số
TT

Họ và
tên

Ngày
tháng
năm
sinh

Nơi công tác
(hoặc nơi
thường trú)

Chức
danh

Trình độ
chuyên
môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào
việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng
tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) của sáng kiến1: ……………………………………
Được ……………2 đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng
trên địa bàn tỉnh (sáng kiến cấp tỉnh) tại Công văn/Tờ trình số…. ngày… tháng … năm…
Theo Thông báo số … ngày … tháng … năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
về kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 1 năm 2021), qua nghiên cứu và
xem xét, tôi (chúng tôi) xin sửa đổi, bổ sung Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã nộp
như sau: …………………………………..………………..3
Tôi (chúng tôi) xin gửi kèm theo Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã sửa đổi, bổ
sung các thông tin nêu trên và xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn này là trung
thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi (chúng tôi) kính đề nghị Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh (Sở
Khoa học và Công nghệ) xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Trân trọng./.

…, ngày ... tháng... năm ...
Người nộp đơn
(Tác giả/Đồng tác giả Ký và ghi rõ họ tên)

1

Tên của sáng kiến.
Tên cơ quan đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
3
Ghi rõ những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã nộp trước đây.
2

